Vandrådet i Sønderborg kommune
Møde den 15. november 2012 for alle almene vandværker i Sønderborg kummuneSted: Ulkebøl forsamlingshus, lille sal
Deltagere:
Navn og titel
Torben Bang Nielsen
Formand
Arne Lhjungmann
Pedersen
sekretær
Bjarne Bohsen
Kasserer
Ejvind Thorstensen
Bestyrelsesmedlem
Johannes Johannsen
Bestyrelsesmedlem
Jacob Vølkers
Bestyrelsesmedlem
Poul Martin
Andersen
Bestyrelsesmedlem
Niels-Chr. Porskjær
Bestyrelsesmedlem

adresse
Brunhoved 9, Dybbøl
6400 Sønderborg
Skovtoften 6,
6430 Nordborg

Vandværk
Dybbøl Banke
Vandværk
Havnbjerg
Vandforsyningsselskab

Tlf/mobil
74 48 64 35
50 66 64 35
88 81 83 83
26 44 48 08

e-mail
tb.nielsen@tdcadsl.dk

Kystvej 6 a,
6320 Egernsund
Udsigten 23
6400 Sønderborg
Gl. Landevej 12, Vester
Sottrup
6400 Sønderborg
Kær Bygade 3
6400 sønderborg
Skeldevej 31
6310 Broager

Egernsund Vandværk

74 44 08 86
21 25 60 14
74 42 49 94
40 85 49 95
74 46 83 76
21 21 55 33

regnskab@sonderborgvandraad.dk
nset@os.dk

74 42 56 74
30343568
74 65 27 06
40 68 36 40

ljvoe@mail.dk

Ellegårdsvej 8,
6400 Sønderborg

Sønderborg Forsyning

88 43 53 57
60 40 53 57

ncpo@sonfor.dk

Sydals Øst
Vandforsyning
Vester Sottrup
Vandværk
Kær vandværk
Gammelgab Dynt
Vandværk

havnbjergvv@gmail.com

Gl.landevej12@os.dk

pmva@bbsyd.dk

Følgende vandværker har registreret sig på de omdelte formularer: Havnbjerg Vandforsyning,
Hørup/Høruphav, Rinkenæs Vandværk, Tørsbøl Vandværk, Hundslev vandværk, Svendstrup Vandværk,
Langesø Vandværk, Blans Vandværk, Mintebjerg Vandværk, Ertebjerg Vandværk, Awros. Der var
sandsynligt flere vandværker repræsenteret, men af ukendte årsager have de ikke skrevet sig på de
omdelte mødelister. I alt var der over 40 deltagere.
Fra Sønderborg kommune deltog: Susanna Esbensen, Henrik Zuricho og Tina Callesen
Referat
Indledning ved Torben
Ny aftale om vandanalyse. Der orienteres om hvilke firmaer, der er indbudt til at byde
på en ny aftale, Ved Arne.
Generelt blev det godt modtaget. Et enkelt vandværk kunne berette, at de havde sparet et
betydeligt beløb ved at gå bort fra Eurofins. Præsentation er udlagt på vor hjemmeside.
Termografi ved Ejvind og Arne
Indlægget gav ikke anledning to mange kommentarer.
Præsentationen er fremlagt på vor hjemmeside.
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Aktion
Torben
Arne

Ejvind og
Arne

Vandrådet i Sønderborg kommune
Indlæg fra Alectia. ved Christian Skov Jensen, Alectia.
Indlægget gav et godt indblik i, om hvad man kan gøre, når man skal planlægge
placeringen sine boringer og hvilke overvejelser man skal igennem, når man skal aftale
dyrkningsrestriktioner i de boringsnære beskyttelseszoner.
Indlægget gav anledning til mange spørgsmål. Nogle var kritiske over for hele processen.
En deltager betvivlede at nogle af spørgerne varetog vandværkernes interesser.
Præsentationen er fremlagt på vor hjemmeside.
Bestyrelsens svar på spørgsmål fra Havnbjerg Vandforsyningsselskab ved Torben
Igen var der en række spørgsmål og bemærkning til hele processen med indsatsplaner.
Præsentationen er fremlagt på vor hjemmeside. Se også referat fra bestyrelsesmøde den

Christian
Skov Jensen

Juridisk og geologisk bistand fra Vandrådet til vandværkerne. Hvordan skaffes
pengene? Ved Torben.
Indlægget lage op til at der skulle gennemføres en uforpligtende af stemning om
Vandrådet skulle skaffe de fornødne penge, til at kunne give denne bistand i
forbindelse med arbejdet omkring Indsatsplaner.
Peter Petersen mente at et beløb på 50.000 kr til en start vil være passende.
Ved håndsoprækning blev det bekræftet at forsamlingen ønskede at Vandrådet
skulle gå i gang med denne opgave.(19 for 0 imod)
Forsamlingen ønskede at Vandrådet skulle gå i gang med opgave og lave et oplæg
til hvad Vandrådet involvere sig i og hvordan vi skaffer pengene.
Oplægget præsenteres på førstkommende repræsentantskabsmøde. Evt.
indkaldes til ekstraordinært møde.
Præsentationen er fremlagt på vor hjemmeside.
Indlæg fra FVD der redegør for sin holdning til indsatsplaner og støtte til
medlemmerne. Drøftelse af Indsatsplaner herunder godtgørelser. Ved Ole Will,
FVD.
Ole gjorde bestyrelsen opmærksom på, at det var dens opgave at beskæftige sig
med indsatsplaner, som det fremgår af vedtægterne. Han citerede § 2 fra vore
vedtægter.
FVD kunne/ville ikke give støtte til arbejdet med Indsatsplanerne, det var
Vandrådets opgave. På den anden side opfordrede han til, at man indsendte
Indsatsplanerne til FVD for vurdering og rådgivning.
FVD vil ikke lave en vejledning for, hvordan man indgår en dyrkningsaftale. FVD
mener at man bør indgå at lave dyrkningsaftaler for de boringsnære
beskyttelseszoner. Det er meget sjældent at man har brug for disse
beskyttelseszoner ud over 25 m zonen!
FVD vil ikke lave en vejledning for, hvordan man skal udregne en eventuel
erstatnings størrelse.
Oles holdninger faldt i god tråd med det svar, Vandrådet tidligere har fået fra FVD.
Se mødereferat fra den 12. september.
Ole havde også en kommentar til vor Koordinations forum. Normalt er der et
koordinationsforum pr. kommune. Vores koordinationsforum dækker alle
kommuner i det nu nedlagte Sønderjyllands amt. Næppe særligt effektivt. Han
opfordrede os til at prøve at ændre det.
Ole have intet skriftligt manus til sin tale, så ovenstående er udtryk for, hvordan
undertegnede opfattede Oles indlæg.

Torben
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Torben

Ole Will

Vandrådet i Sønderborg kommune
Opdatering af Vandrådets forslag til regulativ ved Arne.
Ole Will spurgte om den rettelse som Sønderborgs kommunes jurist havde forlangt var
tilgået FVD. Det var den.
Præsentationen er fremlagt på vor hjemmeside.
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Arne

Vandrådet i Sønderborg kommune
Næste bestyrelsesmøde den 5. december 2012. Torben indkalder

Arne Lhjungmann Pedersen
Sekretær
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Torben

